Beste ouders en verzorgers,

Cisteravond heeft het kabinet bekend gemaakt dat de basisscholen, onder voorwaarden, per tr mei weer opengaan.
Eén van de voorwaarden is dat leerlingen in het reguliere onderwijs voor de helft van de tijd naar school gaan. We
besteden veel aandacht aan het welbevinden van onze leerlingen en de groepsvorming. Wat dit betekent voor uw
kind staat hieronder beschreven.
Hoe gaat het onderwijs ervanaf tr mei rrit-ien?
Als stichtingATOS kiezen we ervoor om kinderen om de dag een hele dag naar school te laten gaan. Dat betekent dat
we werken in twee groepen (een A-groep en een B-groep), kinderen uit één gezin zitten in dezelfde groep.
Op de ene dag gaan de leerlingen van de A-groep naar school en de andere dag de leerlingen van de B-groep. De
directeur van de school van uw kind zal dit in een schrijven nader toelichten. We hebben hiervoor gekozen om
verschi I lende redenen'
Zo min mogelijk schoolbewegingen in de school per dag;

o
o
.

uitvoerbaarvoordekinderopvang;
meer aaneengesloten uren voor ouders en verzorgers om (thuis) te werken.

Celrlt rlit ook voor kinrleren waar olrlers/ver-orgers een vitaaI herr''ef' hehhen?
N oodopvang voor ki nderen van ouders en verzorgers in vitale beroepen en voor kwetsbare
gewoon door. Overleg me! de directeurvan de school wanneer er noodopvang nodig is.

ki

nderen gaat vanaftt mei

Wat betekent dit voor de kinderopvang?
De maatregel van het kabinet is dat voorschoolse opvang (VSO) en buitenschoolse opvang (BSO) alleen beschikbaar
zijn voor kinderen die op die dag fysiek onderwijs volgen. De kinderopvang zal u hier verder over informeren.

Celdt de r.s meter afstand nog voor de kinderen?
Nee, de r.S meter afstand geldt niet meer voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De maatregel geldt nog wel voor alle
volwassenen. Medewerkers houden r.5 meter afstand van elkaar en ook zoveel mogelijk t.5 meter afstand van de
leerlingen. We willen zo weinig mogelijk volwassenen in de school hebben om zo ook een veilige werkomgeving voor
de medewerkers te kunnen bieden. Dat betekent voor ouders en verzorgers dat zij niet in school komen. De directeur
van de school informeert u hoe bovenstaande regel in de praktijk er uit ziet.

Kriigt mijn kind op de "niet school dagen'straks afstandsonderwijs?
De focus ligt vanaf n mei op het flrsieke onderwijs. Afstandsonderwijs krijgt na tt mei een andere, beperktere
invulling dan de afgelopen weken. De directeur zal u hier meer informatie over geven.

Hoe gaan de scholen om met hygiêne
Vanuit de brancheorganisatie PO-Raad komt de komende dagen een protocol waarin meer informatie staat over o.ade hygiëne-eisen, benuttingvan het gebouwen andere richtlijnen. Dit protocol zullen wij volgen.

Wat verandert er niet?
Leerlingen met klachten blijven thuis. Ook wanneer gezinsleden klachten hebben (koorts met luchtwegklachten en/of
benauwdheid) blijven ki nderen thuis.
Tot slot, de scholen zullen er alles aan doen om vanaf rr mei goed voorbereid te zijn om uw kind weer fi7siek onderwijs
te kunnen geven. We begrijpen dat bovenstaande vragen bij u op kan roepen. De directeur zal de komende dagen
concrete informatie geven over de exacte ínvulling. Mocht u over een specifiek onderwerp met de directeur willen
spreken dan kunt u via de mail contact opnemen met de directeur.
lk wens u een prettige meivakantie, we zijn blij dat we de leerlingen na de meivakantie weer kunnen ontmoeten!
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